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Спеціальні економічні зонй і терйторіі" приоритетного розвитку краі'н з перехідною економікою повйнні 
забезпечуватй більш ефективне та раціональне використання потенціалу відповідноі' терйторіі' шляхом 
залучення вітчйзнянйх та іноземнйх інвестйцій. Тим самим створюються реальні умовй інтеграціі' украі'нськоі' 
економікй в світову господарську систему. 

Таким чином, у СЕЗ створюються багато підпрйемств з іноземнйм капіталом. Перед інвесторамй постае 
питания прийняття управлінськйх рішень для ефективного існування підпрйемства тобто для отримання 
прибутку. Правильний облік даних на нашу думку і е основою довголітнього та прибуткового існування 
підпрйемств. Однак, у СЕЗ розробляються інвестйційні проекта, які потребують окремого ведения 
бухгалтерського обліку, спецйфікою обліку е те, що у СЕЗ мають місце певні пільгй. 

У більшості вйпадків під час обліку інвестйцій підпрйемства додержуються правил, що встановлені 
Міжнароднйм комітетом зі стандартів фінансовоі' звітності (МКСФЗ). Той факт, що існують різні методи та 
підходй до формування обліковйх систем, затримуе процес інвестування на міжнароднйх ринках, створюе 
перешкоди під час об'еднання капіталів і створення спільнйх підпрйемств. Таким чином, на нйнішній день 
МКСФЗ здійснюе великий проект по досягненню порівнянності фінансовйх Звітів в усьому світі, в якому 
знайшли свое місце проблеми уніфікаціі обліку інвестйцій. 

На міжнародному рівні, для здійснення інвестування значну роль відіграе порівнянність даних, яка 
ліквідувала б певні вагання щодо надійності інформаціі, поданоі у фінансовйх звітах різнйх краі'н світу. 
Інвесторй потребують одержувати достовірну інформацію в процесі планування інвестування та здійсненйх 
ними вкладень. Саме потреба у вйрішенні ціеі' проблеми призвела до процесу трансформаціі бухгалтерського 
обліку та фінансовоі' звітності в Украіні відповідно до вимог міжнароднйх стандартів. Це у свою чергу мае 
вагоме значения у СЕЗ, оскількй головною метою створення СЕЗ е залучення іноземнйх інвестйцій та сприяння 
ш, актйвізація спільно з іноземнймй інвесторамй підпрйемнйцькоі діяльності для нарощування експорту 
товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок вйсокоякісноі' продукціі' та послуг, залучення і впровадження 
новйх технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктурй ринку, поліпшення 
використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку Украі'нй». 

1991-1998 Прийняття основних 
положень та рекомендацій щодо 
організаціі бухгалтерського обліку 

1998-1999 Прийняття Закону про 
бухгалтерский облік Прийняття 
документів про перехід Украінй на 
національні стандарта обліку 

2000-2008 Прийняття та 
впровадження нормативних 
документів щодо обліку 
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1991-1998 Прийняття основних 
законодавчих актів про СЕЗ та 
інвестйціі 

о 
1998-1999- Прийняття Законів про 
СЕЗ «Яворів» , СЕЗ «Трускавець» 

2000-2008 Прийняття та 
впровадження документів щодо 
існування та діяльності СЕЗ 

Рис. Етапи нормативного забезпечення бухгалтерського обліку і СЕЗ (особиста розробка автора) 
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Таким чином, для трансформаци національноі' системи бухгалтерского обліку буро розроблено ряд 
законодавчих актів, які відповідають міжнароднйм стандартам бухгалтерського обліку. Відомо, що Украші з 
2000-го року почалось реформування системи бухгалтерського обліку, було прийнято Закон Украінй «Про 
бухгалтерский облік і фінансову звітність в Украі'ні» та національні положения (стандарта) бухгалтерського 
обліку, які були основані на міжнароднйх стандартах бухгалтерського обліку. Бухгалтерский облік у СЕЗ 
здійснюеться відповідно до вищевказаних законодавчих актів, однак, як зазначалось вшце існують пільгй, які 
надаються СЕЗ. Якщо взяти до уваги СЕЗ «Курортополіс Трускавець» та СЕЗ «Яворів», то пільгй і'м надаються 
відповідно до законодавчих актів про створення СЕЗ та постанов Кабінету Міністрів. 

Слід відмітйтй, що в період реформування бухгалтерського обліку і було створено СЕЗ у Львівській області 
(рис.) 

Основні П(С)БО, такі як: 12 «Фінансові інвестйцй» і 13 «Фінансові інструментй», та 32 «Інвестйційна 
нерухомість» е основою для бухгалтерів при вйзначенні класйфікацй, вйзнання, оцінку на дату визнання і 
розкриття інформаціі' у звітності про інвестйціі. Недостатня кількість науковйх розробок і публікацій, постійні 
змінй чинного законодавства - усе це спрйяло нечіткості в організацй' обліку, використанню різнйх методів 
збору, обробки та систематизацй однаковоі інформаціі про визнання, оцінку, переоцінку, правильного 
відображення плану рахунків та організаціі документування а також розрахунків по цих операціях і вйзначенню 
фінансовйх результатів. 
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В современном бизнесе, базирующемся на синтезе традиционных и новейших (информационных) систем и 
методов производства, физических и виртуальных каналов сбыта товаров и услуг, концепция лояльности 
становится все более и более многогранной. Успешная деятельность отечественных производителей 
основывается не только на эффективном управлении отношениями с наиболее выгодными клиентами, но и на 
поддержании долгосрочных взаимовыгодных связей с поставщиками и дилерами, а также на способности 
обеспечить доверительные отношения с наемными работниками, добиться их лояльности и преданности. 

Десять лет назад понятие «лояльность» практически повсеместно относилось исключительно к сфере 
отношений с покупателями товаров и услуг. В настоящее же время специалисты все чаще говорят о лояльности 
работников фирмы и о лояльности компаний — партнеров по бизнесу. Другими словами, лояльность 
становится неотъемлемой частью организации и ведения бизнеса каждого отечественного производителя, 
который собирается работать в условиях новой экономики. Элементы лояльности вплетаются как во 
внутрикорпоративные отношения, так и в связи компании с внешней средой - поставщиками, партнерами, 
дилерами, заказчиками, покупателями и т.д. 

Многие отечественные производители, стремящиеся к стабильности собственного бизнеса, не могут 
обойтись без длительных, устойчивых и взаимовыгодных отношений - и с собственными работниками, и с 
поставщиками, и с покупателями. Взаимное доверие, лояльность по отношению друг к другу, умение работать 
в одной команде - эти качества становятся ключевыми в определении эффективности внутри- и межфирменных 
отношений. 

В настоящее время, когда элементы новой экономики все в большей степени интегрируются в 
традиционные структуры хозяйственных комплексов и, соответственно, значение информационных технологий 
для развития бизнеса в любых отраслях и секторах экономики становится все более заметным, внутри- и 
межфирменные связи приобретают характер партнерских отношений, основанных на принципах доверия и 
взаимной долгосрочной выгодности, т. е. многосторонней лояльности. 

В прошедшем десятилетии маркетологи и консультанты занимались исследованиями, пытаясь определить, 
что более выгодно для бизнеса: стремиться к привлечению как можно большего числа покупателей либо 
сосредоточить внимание на повышении качества обслуживания уже существующих клиентов. Интродукция в 
организацию бизнеса знаменитого правила лояльности: «20% наиболее лояльных покупателей приносят 
компании 80% прибыли», казалось бы, окончательно решила вопрос в пользу последнего подхода. В условиях 
все более конкурентной внешней среды производители большинства отраслей и секторов хозяйственных 
комплексов принялись старательно удовлетворять потребности уже имеющихся у них клиентов. В результате 
фирменная сеть промышленных организаций и обогатилась многочисленными руководствами на предмет 
удержания клиентов и укрепления взаимовыгодных связей между производителями товаров и услуг и их 
потребителями. 

В последнее время организации, ориентирующиеся на лояльность в различных отраслях и секторах 
экономики пытаются выработать некие новые практические подходы в области отношений с клиентами. 

Современные технологии новой экономики позволяют осуществлять сегментацию рынка сбыта не только на 
основе традиционных критериев (вроде уровня дохода, возраста, семейного положения) потенциальных 
клиентов, но и с помощью совершенно новых параметров дифференциации, например по отношению к 

4 

П
ол

ес
ГУ




